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REDACTIE ERFGOEDPARTNERS

Woord vooraf 
Dit jaar is het een eeuw geleden dat Kunstkring De Ploeg is opgericht. Het duurde even 
voordat de kunst daarvan landde bij het grote publiek. De Ploegleden van het eerste uur 
moesten opboksen tegen gerenommeerde kunstenaars als Van Houten, Israëls, Mesdag en 
Eerelman. In een gunstig geval sprak men van ‘mooie kleurschakeringen’, maar ze moesten 
wel hun plek veroveren. Toch ontwikkelde De Ploeg zich in de afgelopen decennia tot een 
‘icoon’ van Groningen. Alle reden om in dit Ploegjaar op grootse wijze aandacht te besteden 
aan het jubileum met exposities en allerhande activiteiten. Deze kleurrijke Erfgoed inzicht 
getuigt daar van. 
Het honderdjarig jubileum van De Ploeg in 2018 was voor musea in stad en provincie 
Groningen aanleiding prachtige publiekstentoonstellingen te maken. Deze zijn niet alleen 
inspirerend voor het publiek, maar ook voor de museummedewerkers. In dit nummer ervaart 
u waarom de museummedewerkers zich lieten inspireren door deze kunststroming en 
waarom ze bepaalde keuzes maakten voor hun exposities. 
Ook voor muzikanten was de kunst van De Ploeg een inspiratiebron:
Meindert Talma en The Melisma Saxophone Quartet bezingen De Ploeg. 
Wij  wensen u veel lees- en luisterplezier.

https://www.youtube.com/watch?v=ERuFmtI2RGU
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De Ploeg in het 
Groninger Museum
Het Groninger Museum toont in het kader van het jubileumjaar tot 4 november een 
uitgebreide tentoonstelling over De Ploeg: ‘Avant-garde in Groningen. De Ploeg 1918-1928’, 
samengesteld door Mariëtta Jansen, Jikke van der Spek en Egge Knol. 

Samenstellers
Wat De Ploeg betreft, zijn Mariëtta en Jikke niet de eerste de besten. Mariëtta, conservator 
20ste-eeuwse kunst bij het Groninger Museum, verrichtte voordien al onderzoek naar 
verschillende Ploegkunstenaars en werkte onder meer mee aan ‘Groninger Kerken opnieuw 
bekeken’, waarin Ploeg-kunstwerken zijn opgenomen. Ze “komt van hier” en ging als kind vaak 
met haar ouders kunst bekijken. Haar vader was zelf schilder en kunstenaar: “Hij heeft me de 
liefde voor kunst en de kracht ervan doorgegeven.” Haar interesse is Ploeg-gerelateerd, waarbij 
ze zich vooral ook interesseert voor de context waarbinnen kunstenaars zich ontwikkelen. De 
Ploeg zou je zo bezien als regionale kunst kunnen betitelen: “Maar wat is ‘regionaal’? Dat hangt 
van je perspectief af, Van Gogh was dat eigenlijk ook.” Het is vooral de begintijd die haar 
aantrekt. “Er gebeurt dan van alles op het kunsthistorische vlak. Hoe zijn al die spannende 
zaken hier terechtgekomen?”
Jikke van der Spek is kunsthistorica. Na haar afstuderen hield ze zich aanvankelijk bezig met 
architectuur, maar keerde daarna terug naar de kunst. In 2005 raakte ze betrokken bij het 
onderzoek van het ‘Werkmanproject’ 1) en maakte haar entree bij het Groninger Museum. 

 ‹ TERUG NAAR INHOUD

Het interview met Jikke en Mariëtta 
vindt plaats in het Ploegpaviljoen van 
het Groninger Museum; een meer 
passende plek is nauwelijks denkbaar, 
gezeten tussen de kleurige werken op 
haastig aangedragen krukjes van het 
‘kinderatelier’ en een roze stoel met 
rugleuning voor fotograaf Elmer 
Spaargaren.
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Binnen dit project werkte ze mee aan de oeuvrecatalogus van Werkman die in 2008 verscheen, 
en aan het nog veel omvangrijker digitale vervolg hierop, dat sinds 2010 online raadpleegbaar 
is. Vanuit het Werkman-project1) ging ze in 2013 aan de slag als gastconservator voor de  
Werkmantentoonstelling die in 2015 in het Groninger Museum te zien was. Als vervolg daarop 
werd ze gevraagd als co-conservator voor deze Ploegtentoonstelling. Behalve Mariëtta en 
Jikke is Egge Knol een van de samenstellers.

Hoofdthema en rode lijn
Gevraagd naar de rode lijn of het hoofdthema van deze Ploegtentoonstelling antwoorden 
Mariëtta en Jikke dat het gaat om de spectaculaire artistieke ontwikkelingen die in het eerste 
decennium binnen de kunstkring plaatsvonden. Mariëtta: “Bij deze tentoonstelling ligt de focus 
op de onderlinge stimulans die uitging van de vereniging, speciaal in de eerste tien jaar 
daarvan. Dit was een dynamische periode voor de kunstkring, een samenballing van energie en 
wederzijdse beïnvloeding.” In de afgelopen decennia besteedde het museum veel aandacht aan 
de afzonderlijke oeuvres van de individuele kunstenaars. In deze overzichtstentoonstelling dit 
jaar staat de kunstkring zelf weer centraal. 
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Mariëtta: “We hadden aanvankelijk zoveel materiaal dat er nóg wel een tentoonstelling 
gemaakt kon worden. Het Groninger Museum heeft zelf een prachtige en uitgebreide 
Ploegcollectie, en daarnaast is er veel werk in particulier bezit. Bij onze overwegingen voor de 
samenstelling speelde een rol dat je weet dat veel Ploegkenners als het ware over je schouder 
meekijken, maar zo’n tentoonstelling is ook voor anderen, niet-kenners, bedoeld. Je wilt het 
beeld van De Ploeg neerzetten en zoekt daarvoor ‘sterke’ schilderijen; hoogtepunten uit de 
eigen collectie én verrassingen uit andere collecties en particulier bezit. We krijgen geregeld 
telefoontjes met een bericht als “We hebben ook wat van De Ploeg, wil je dat niet op komen 
halen?” Het leeft enorm; mensen hebben zoiets van: “Dat is van ons.” We gaan altijd op 
dergelijke berichten in, al leidt dit niet steeds tot opname in de tentoonstelling.  Maar met deze 
informatie brengen we wel steeds meer de oeuvres van Ploegkunstenaars in kaart.”

Bijzonderheden
Om de respectabele omvang van de tentoonstelling aan te geven, draagt Jikke statistieken aan: 
“Geput is uit 49 collecties: tien musea, waaronder het Kirchner Museum in Davos, vijf 
instellingen, zoals de Rijksuniversiteit en de Provincie Groningen en niet in de laatste plaats 31 
particuliere.” Mariëtta: “Wat de stukken van musea betreft, daar moet je op tijd bij zijn. Ik wist 
meteen dat ik snel achter ‘Landschap met Rode bomen’ aan moest, dat in het Stedelijk 
Museum hing. Dat heb ik gedaan en we kregen alle medewerking.”

Dat laatste gold ook voor stukken uit particuliere collecties. Jikke: “We zijn bij veel particulieren 
geweest. Dat waren leuke speurtochten. We willen zeker niet om topstukken uit het 
Ploegpaviljoen heen, maar daarnaast is er veel nieuws te zien. Bovendien tonen we enkele 
aankopen van het museum die nog niet eerder aan het publiek zijn getoond.”

Over bijzondere zaken op de tentoonstelling licht Jikke een tipje van de sluier op: “Er komt een 
serie zelden getoonde affiches uit de beginjaren van De Ploeg, daar zijn ontwerpen bij van 

Voorlopers van De Ploeg
Voor een van de eerste zalen stelde 
conservator Egge Knol een presentatie 
van het werk van ‘voorlopers’ samen.  
Daarbij gaat het om schilders als Van 
Houten, Israëls, Mesdag en Eerelman. 
Mariëtta: “Dat De Ploegleden zich 
afzetten tegen coryfeeën als Eerelman 
en Israëls is te sterk uitgedrukt, maar 

De Ploeg moest wel degelijk tegen 
hen opboksen. Het is een bekend 
verhaal: in juni 1918 richt een aantal 
kunstenaars kunstkring De Ploeg op, 
om samen sterker te staan. Het ging 
er om zich te profileren ten opzichte 
van gevestigde namen.” Jikke: “Ja, ze 
konden moeilijk aan de bak komen. Uit 
kunstrecensies in kranten bleek dat 
de Ploegkunstenaars het aanvankelijk 
niet makkelijk hadden. In een gunstig 
geval sprak men van ‘mooie 
kleurschakeringen’, maar ze moesten 
wel hun plek veroveren. Het ging er 
om wat het koopkrachtige publiek wel 
of niet kocht. Groningen was tenslotte 
feitelijk een uithoek en De Ploeg een 
‘uitloper’ van het expressionisme. 
Uithoek of niet,  de leden waren goed 
op de hoogte van verwante kunst, 
zoals van de Bergense School. Ook 
Vincent van Gogh was een belangrijke 
inspiratiebron.”



Hendrik Werkman, Johan Dijkstra en Alida Pott. Een zeer bijzonder onderdeel wordt verder de 
beeldende en muzikale installatie die vormgever Rudo Menge samen met Bjorn Eerkes maakt, 
waarvoor theatrale Ploegkunst uit de hoogtijdagen wordt hergebruikt. Denk hierbij aan het 
avant-gardistische muziektheaterstuk  ‘Le boeuf sur le toit’ uit 1925 en de ‘enscenering van 
absolute muziek’ in 1926 met beweegbare decors en projecties van beschilderde glasbeelden 
door Johan Dijkstra. Dit wordt heel bijzonder en roept iets terug van de avant-gardesfeer van 
toen. Kom vooral kijken!”

Mariëtta: “Probeer te kijken met de ogen van honderd jaar terug. Pas in 1955 schafte het 
museum onder Jos de Gruyter het eerste schilderij aan, dat zegt iets over de receptie van De 
Ploeg, die al was opgericht in 1918.”

Activiteiten en exposities
Mariëtta: “Het Groninger Museum opent zijn grote tentoonstelling 25 mei, maar ziet zijn rol als 
een vliegwiel om andere zijn exposities en activiteiten rond 100 jaar De Ploeg te stimuleren. 
Voorbeelden daarvan zijn een expositie op Landgoed Verhildersum te Leens, ‘Kleurendrift, het 
land van De Ploeg’, en ‘Capriolen in grafiek, De Ploeg 1918-1928’ over het grafisch werk bij 
GRID Grafisch Museum. Jikke en Mariëtta noemen voorts nog het speciale postzegelvel dat op 
initiatief van PostNL wordt uitgebracht, met een bijbehorend ‘prestigeboekje’, een expositie in 
het UMCG in samenwerking met het kunstgenootschap Thomassen à Thuessink en een 
concert in het kader van het Peter de Grote festival. Ook het wandelevenement Tocht om de 
Noord heeft dit jaar als thema ‘De Ploeg’. 
Alle activiteiten zijn te vinden op www.deploeg100jaar.nl .”

1)  Project rond de Groninger kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945);  hij werd bekend als de 
drukker van De Ploeg
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Groninger Museum 
Museumeiland 1
9711 ME Groningen
(050) 3 666 555 
www.groningermuseum.nl

Openingstijden
maandag tot en met zondag van 
10:00-17:00 uur

http://www.deploeg100jaar.nl
http://www.groningermuseum.nl
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Kleurendrift
Het land van De Ploeg
“Kunst is kijkplezier”
Een tentoonstelling is iets dat zich gaandeweg ontwikkelt. “In november 2017 is begonnen 
met het ontwikkelen van een concept voor de expositie,” begint Arenda Ubbens, Johan 
Dijkstra-kenner. “Het samenstellen van een expositie is een uitdaging. In het Ploegjaar 
hebben meerdere musea en andere culturele instellingen een Ploeg-gerelateerde 
tentoonstelling. Met onze tentoonstelling willen we iets neerzetten dat in die vaart 
meegaat, maar tegelijk het gewone ontstijgt.”

Versterkende werking
“Als musea moet je geen concurrent van elkaar zijn maar elkaar versterken,” voegt Hans 
Kosmeier, hoofd interne dienst van Verhildersum toe. “Maar ondertussen wil je toch 
onderscheidend zijn. Mede daarom hebben we gekozen voor particuliere bruikleengevers. Veel 
particulieren zijn bereid het werk dat zij bezitten aan een groter publiek te tonen. Op deze 
manier ontstaat een symbiose tussen bekende werken en doeken die minder vaak of zelfs 
nooit tentoongesteld zijn.”
Naast de elf particuliere bruikleengevers komt een deel van de dertig schilderijen tellende 
tentoonstelling van een aantal instellingen verspreid over Nederland. Daarbij is gezocht naar 
verrassend en niet voorspelbaar werk.

Verhildersum heeft naast een 
prachtige borg ook een expositie-
ruimte. In het kader van het Ploegjaar 
is in het Koetshuis tot en met 28 
oktober 2018 de expositie 
‘Kleurendrift – Het land van De Ploeg’ 
te zien. Een expositie met een verhaal.



Aanvullend
Hans en Arenda zitten voor wat 
betreft De Ploeg op één lijn en vullen 
elkaar in kennis en mening aan. “Dat 
is een eerste vereiste bij het 
samenstellen van een tentoonstelling. 
Die groeit niet op papier, maar in de 
ruimte,” aldus Hans. “Het resultaat 
moet een evenwicht uitstralen. Dat 
begint bij het vormgeven van een 
concept en eindigt met het ophangen 
van het werk in de 
tentoonstellingsruimte. Evenwicht 
- noem het harmonie - bereik je als de 
samenstellers het met elkaar eens 
zijn. Die balans ziet de toeschouwer 
terug in het resultaat.”
De samenstellers verwachten dan ook 
dat er naast borgbezoekers, veel 
mensen gericht de tentoonstelling in 
het Koetshuis komen bezoeken. 

Kleurendrift – Het land van De Ploeg 
is tot 28 oktober 2018 te zien in het 
Koetshuis van Landgoed Verhildersum 
in Leens.

Landgoed Verhildersum
Wierde 40
9965 TB Leens
(0595) 57 14 30
www.verhildersum.nl

Openingstijden
april tot en met oktober dinsdag tot 
en met zondag 10:30 – 17:00 uur
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Intensief kleurgebruik
Een tentoonstelling is in aanvang groot. “Dan begin je met het zoeken naar een thema, om te 
voorkomen dat je snel verzand,” zegt Hans. “Langzaam maar zeker werk je vervolgens toe naar 
verfijning. Met het thema ‘Het land van De Ploeg’ laten we de gedrevenheid zien in het gebruik 
van kleuren van de oorspronkelijke Ploegleden. Waarmee de titel ‘Kleurendrift’ verklaard is.”

Het intensieve gebruik van kleur is wat Arenda en Hans bijzonder aanspreekt. “Vroeger keek 
men heel anders tegen het gebruik van kleuren aan. Ze vonden het maar vreemd, die 
expressionisten met hun bonte palet van kleuren die schijnbaar willekeurig op het doek werden 
aangebracht. Maar kijk op een mooie zomerse dag eens goed op het Hogeland naar de diep 
okergele kleur van het veld. Naar de paarse tint in de lucht. Naar het typische groen van het 
gras. Ploegleden hadden een subliem oog voor die vaak onzichtbare kleuren en schuwden niet 
dat vast te leggen op doek. Zij zagen dingen waar een ander zonder het op te merken aan 
voorbij zou lopen.”

Tijdloos karakter
Tijdens de opbouw van de expositie worden de schilderijen in hun originele lijsten voorzichtig 
tegen de muur gezet in de volgorde die overeen komt met het inzicht van beide samenstellers. 
Er wordt geschoven tot er een harmonieus geheel ontstaat. Arenda: “De volgorde wordt vooral 
bepaald door de doeken zelf. Elk werk heeft een eigen karakter dat wel of niet overeenkomt 
met een ander doek.”
“Net als bij het uitzoeken van de dertig werken staat niets vast tot het allerlaatste moment,” 
voegt Hans toe. “Het kan best zijn dat een dag voor de opening nog een kleine verandering 
wordt aangebracht, met het gevoel dat het nu echt goed hangt.”

De Ploegwerken van Kleurendrift zijn tijdloos, vinden Arenda en Hans. Arenda: “Veel 
kunstenaars treden niet in detail, sommige werken lijken in eerste instantie op een bonte 
combinatie van kleuren, maar toch zie je wat het voorstelt. Schoonheid is subjectief.”

Daar waar Arenda kunstbeleving van huis uit heeft mee gekregen is Hans op latere leeftijd met 
kunst in aanraking gekomen. “Maar als eenmaal kunst een plek heeft gekregen laat het je nooit 
meer los. Kunst ontwikkelt zich met je mee. Kunst vormt een rijkdom, het geeft elke keer weer 
een nieuwe invalshoek om je over te verwonderen. We hopen met deze tentoonstelling 
kijkplezier te bieden.”

http://www.verhildersum.nl
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“De oorspronkelijke Ploegleden zijn vooral bekend geworden met hun werken van het 
Groninger ommeland”, begint Ellie Komrij, kunsthistoricus en projectmedewerker Kunst bij 
Museum Wierdenland in Ezinge. “Ze hebben het Groninger landschap letterlijk en figuurlijk een 
gezicht gegeven en er een bijzondere identiteit aan toegekend. De Ploeg gaf Groningers een 
reden om trots te zijn op Stad en Ommeland. Met hun expressionistische stijl in de jaren 
twintig zorgden ze voor vernieuwing in de kunst van Noord-Nederland. Daarmee zetten ze zich 
nationaal en internationaal op de kaart.”

Verbonden
“De Ploeg was en is een bijzondere groep mensen die altijd verbonden is gebleven met het 
fascinerende landschap van Noord-Groningen. Ze organiseerden regelmatig zogenaamde 
‘landelijke buitendagen’, waarbij ze in het open veld hun schildersezel uitklapten of schetsboek 
pakten en aan het werk gingen. Om te laten zien dat die traditie van werken in de vrije natuur 
nog steeds leeft, hebben ze het museum benaderd voor een expositie in het Ploegjaar. Een 
expositie waarvan de basis ligt in zo’n landelijke buitendag. Het idee sprak ons bijzonder aan en 
in overleg hebben we een concept voor de expositie gemaakt. Dat begon met de landelijke 
buitendag in september 2017. Het leek geen weer om naar buiten te gaan, maar in de middag 
klaarde het gelukkig op en heeft iedere deelnemer zich gezet aan een zelf gekozen deel van de 
route Ezinge-Aduarderzijl-Feerwerd. Daar werden schetsen, ontwerpen of foto’s - al naar 
gelang de voorkeur van de kunstenaar - gemaakt, die later zijn uitgewerkt. Het resultaat is een 
serie werken die perfect past binnen het landschap en de visie van het museum. Bezoekers 
van Museum Wierdenland kunnen de route wandelen of fietsen, op eigen gelegenheid of onder 
leiding van een gids.”

TEKST:MIRJAM OOTJERS / FOTO’S: MUSEUM WIERDENLAND

In het spoor van De Ploeg
Tot en met 21 oktober 2018 is in Museum Wierdenland in Ezinge werk van hedendaagse 
Ploegleden en oude Ploegleden te bewonderen. De opzet van de expositie is zowel uniek als 
passend bij het landschap. Langs de route vanuit Ezinge naar Aduarderzijl en vervolgens naar 
Feerwerd, hebben de huidige leden van De Ploeg kunstwerken gemaakt die een eigentijdse kijk 
geven op het eeuwenoude landschap. De interpretaties, vastgelegd op doek, paneel of papier, 
worden tijdens de tentoonstelling ‘Kunst-op-Sporen, speurtocht met de honderdjarige Ploeg’ 
geëxposeerd.



Museum Wierdenland
Van Swinderenweg 10
9891 AD Ezinge
(0594) 62 15 24
www.wierdenland.nl

Openingstijden
april-oktober dinsdag tot en met 
zondag 11:00-17:00 uur
november-maart dinsdag tot en met 
zondag 13:00-17:00 uur
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Voorstudies
Zo veel kunstenaars, zo veel stijlen. Voor iedere museumbezoeker valt er iets te genieten in de 
tentoonstelling en er is altijd tenminste één werk dat ‘pakt’. “Aanvullend hangt er ook een 
kleine selectie schilderijen van de oude Ploeg. Natuurlijk omdat ze onderdeel zijn van het 
verhaal, maar ook om bezoekers het ‘toen’ en ‘nu’ met elkaar te kunnen laten vergelijken. Van 
de huidige Ploegleden worden bovendien enkele voorstudies getoond, om de bezoeker een 
beeld te geven van het wordingsproces van een schilderij.”

Landschap en ruimte

Dat alles is verweven met het ‘landschap van de ruimte’ in Museum Wierdenland. “Daar ligt al 
een aantal vaste elementen, zoals het paardengraf. Maar feitelijk maakt dat eveneens deel uit 
van de omgeving waar de schilderijen zijn gemaakt. Het vormt dus geen dissonant, maar 
maakt het juist tot een harmonieus geheel. Zo komen alle elementen van deze regio samen in 
een boeiende, verrassende en kleurrijke tentoonstelling.”

‘Kunst op sporen, speurtocht met de honderdjarige Ploeg’ loopt van 19 mei tot en met 
21 oktober 2018 in Museum Wierdenland.

http://www.wierdenland.nl
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 Flonkerende lichten, 
geschilderd in glas
Johan Dijkstra als glazenier 
Het 100-jarig jubileum van de Groninger kunstenaarsvereniging De Ploeg was aanleiding 
om eindelijk eens de prachtige glas-in-loodramen van Johan Dijkstra in het Museum 
Klooster Ter Apel in het zonlicht te zetten. Dit doen we met een expositie, een publicatie en 
een lezing.

De expositie gaat over het bijzondere glas-in-loodoeuvre van Dijkstra en is een 
samenwerkingsverband met de Stichting Johan Dijkstra. Bij de tentoonstelling wordt een 
bijzondere publicatie uitgegeven, geschreven door Mieke van der Wal, onder andere auteur van 
de monografie over Johan Dijkstra.

Johan Dijkstra als glazenier
Johan Dijkstra werd in 1896 geboren in Groningen en volgde zijn opleiding aan de Academie 
Minerva aldaar en aan de Rijksacademie in Amsterdam. In 1918 was Dijkstra medeoprichter 
van kunstenaarskring De Ploeg. De meeste mensen kennen hem als schilder en graficus. 
Daarnaast was Dijkstra glazenier, maar zijn glas-in-loodoeuvre is minder bekend. De 
kunstenaar maakte onder meer ramen voor de Rijksuniversiteit te Groningen, de Grote Kerk te 
Dordrecht en voor de Geertekerk te Utrecht. Zijn traditionele ramen zijn meestal van 
historische of religieuze aard met een duidelijke symboliek.

 ‹ TERUG NAAR INHOUD
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Museum Klooster Ter Apel
Tijdens de Middeleeuwen schonken edelen en andere aanzienlijken zowel voor als na de 
Reformatie glas-in-loodramen aan kerken. Dit deden ze soms om religieuze redenen als 
katholieke voldoening en soms om wereldlijke redenen als manifestatie van hun rijkdom en 
macht. Voor vroegere tijden geldt dat in belangrijke mate de schenkers van de ramen bekend 
zijn. Minder bekend zijn de glazeniers. Dit lijkt heden ten dage omgekeerd. Meer en meer kwam 
er in de loop van de jaren aandacht voor de kunstenaar. Dit geldt ook voor Museum Klooster 
Ter Apel, waar onder meer enkele ramen van de hand van Johan Dijkstra te bewonderen zijn.

Domus Novae Lucis
Tussen 1931 en 1933 gaf ingenieur C.L. de Vos tot Nederveen Cappel leiding aan de grote 
restauratie van het toen sterk vervallen voormalige kruisherenklooster in Ter Apel. Tijdens deze 
jaren bouwde De Vos tot Nederveen Cappel zo’n sterke band op met het gebouw, dat hij de 
wens uitsprak om begraven te worden in het voormalige klooster. In 1938 stierf hij, maar 
wettelijke belemmeringen maakten een begrafenis in de kloostertuin niet mogelijk. Om zijn 
grote inzet voor het klooster niet te vergeten, is in 1940 door Johan Dijkstra een 
herdenkingsraam gemaakt, ontworpen door schilder Johan Dijkstra. Dit raam is permanent te 
zien in Museum Klooster Ter Apel. Dijkstra koos als motief voor het venster een rode Feniks, 
die uit zijn eigen as herrijst. In een epigram wordt de betekenis nader verklaard:

“Gij Vos, in deez’ Kapel aan ‘t Veen, 

ligt Neer, niet naar Uw wens het sterf’lijk lijf, 

doch méér; het is Uw geest die leeft in ‘t steen.”

Drieluik erker
In 1954 werd Dijkstra wederom gevraagd een glas-in-lood raam te ontwerpen. Drie glas-in-
loodramen vormen een combinatie in de erker van de refter in de noordelijke buitenwand van 
het voormalige kruisherenklooster. Er bevonden zich in de erker voorheen ramen van de 
schilder Han Bijvoet. Op initiatief van de Raad voor de Kunst van de gemeente Groningen 
werden deze echter verwijderd en vervangen door de ramen van Dijkstra.
Het drieluik heeft een wat ongebruikelijk beeldprogramma. Het linker raam verbeeldt de 
aanbidding der wijzen. Het middelste raam verbeeldt Jezus, Maria en Martha voor de 
opwekking van Lazarus. Het rechter raam verbeeldt Johannes de Evangelist op het eiland 
Patmos ten tijde van het schrijven van het Bijbelboek Openbaring. 

Stichting Johan Dijkstra
Voor een tentoonstelling over Johan Dijkstra lag het voor de hand om contact op te nemen met 
de Stichting Johan Dijkstra. In het archief van de stichting wordt een omvangrijke hoeveelheid 
materiaal bewaard, dat afkomstig is uit de nalatenschap van de kunstenaar. Naast schilderijen, 
tekeningen, grafiek, beelden en zelfs een enkel gebrandschilderd raam, bevinden zich daar heel 
veel schetsjes, ontwerpen en voorstudies. Overigens heeft Dijkstra zijn hele leven niet alleen 
veel kunstwerken gemaakt, maar ook veel geschreven. Zo publiceerde hij recensies en 
artikelen in verschillende, zowel lokale als landelijke, kranten en tijdschriften. Daarnaast 
maakte hij vanaf het begin van de jaren twintig ook persoonlijke aantekeningen in 
opschrijfboeken, waardoor men een inkijkje in zijn gedachtewereld krijgt. Verder zijn er tijdens 
zijn lange loopbaan meerdere interviews met hem verschenen, waarin hij zich uitsprak over zijn 
kunstenaarschap. Dit wordt allemaal bewaard en beheerd door de stichting. We waren dan ook 
bijzonder verheugd dat de stichting mee wilde werken aan de tentoonstelling. 

 ‹ TERUG NAAR INHOUD

De aanbidding der wijzen



Museum Klooster Ter Apel 
Boslaan 3
9561 LH Ter Apel
(0599) 58 13 70 
www.kloosterterapel.nl

Openingstijden
dinsdag tot en met zaterdag 10:00-
17:00 uur, zondag 13:00-17:00 uur
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Tentoonstelling 
De tentoonstelling in Museum Klooster Ter Apel biedt een goed overzicht van het glas-in-lood- 
oeuvre van Dijkstra. Er zijn meerdere prachtige originele ramen te zien en veel voorstudies, 
schetsen, foto’s et cetera, die nog nooit eerder aan publiek zijn getoond. Met veel dank aan de 
Stichting Johan Dijkstra, het Groninger Museum en particulieren.

Publicatie 
Bij de tentoonstelling verschijnt een speciale publicatie over het hele glas-in-loodoeuvre van 
Dijkstra. Mieke van der Wal, onder andere auteur van de monografie over Johan Dijkstra, deed 
hiervoor onderzoek naar alle ramen en schreef een interessante publicatie die een goed 
overzicht geeft. De publicatie is te koop in de museumwinkel.

Tentoonstelling en publicatie in Museum Klooster Ter Apel van 19 mei t/m 30 september 2018.

Margriet van Klinken is directeur van Museum Klooster Ter Apel

http://www.kloosterterapel.nl
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TEKST: FRONIQUE OOSTERHOF / FOTO’S: ELMER SPAARGAREN

De Ploeg in het GRID
Anneke de Vries stelde als gastconservator van GRID Grafisch Museum Groningen een 
grafiektentoonstelling samen in het kader van 100 Jaar De Ploeg. Een gesprek over de 
totstandkoming van ‘Capriolen in grafiek. De Ploeg 1918-1928.’

Hoe ben je bij de tentoonstelling in GRID betrokken geraakt? Ben je een 
specialist in grafiek?
“Voor de expositie in GRID ben ik gevraagd naar aanleiding van mijn artikel ‘Terug naar de 
Toverberg’, gepubliceerd in het Ploegjaarboek ‘Een storm van kleur’ (2016). Daarin schrijf ik 
over de grafiek van de eerste generatie Ploegkunstenaars. Ik wilde graag meer weten over de 
achtergronden en kenmerken van de grafiek van De Ploeg, omdat ik bezig ben met een 
catalogus van het grafische werk van Johan Dijkstra. Ik heb me ook lange tijd met drukker-
kunstenaar H.N. Werkman beziggehouden, eerst ten behoeve van de oeuvrecatalogus (2008), 
later in het kader van het boek ‘Werkman - Leven & Werk’ uit 2014. Vanuit mijn belangstelling 
voor Werkman ben ik een cursus typografie bij het Grafisch Centrum gaan volgen, gewoon, om 
het materiaal in handen te hebben waarmee hij zijn druksels maakte. Ik ben een aantal jaren 
cursist geweest en nu geef ik er soms zelf een introductiecursus. Deze kennis en vaardigheden 
maken deel uit van de expertise die ik de afgelopen jaren heb opgebouwd. Voor deze 
tentoonstelling heb ik een kleine cursus lithografie gedaan, omdat ik dat als techniek het 
ingewikkeldst vond. Bij het artistieke proces lopen kunstenaars vaak tegen technische grenzen 
aan. Die proberen we in de expositie te verkennen.”

 ‹ TERUG NAAR INHOUD
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Waarom is het belangrijk apart aandacht aan de grafiek van De Ploeg uit 
de jaren 1918-1928 te besteden?
“Er was in die tijd bij De Ploeg sprake van een piek in de experimentele grafiek. Dat had  te 
maken met het enthousiasme van Wiegers, die tijdens zijn verblijf in Davos geïnspireerd was 
geraakt door Ernst Ludwig Kirchner. Maar tegelijkertijd was er een opleving in de grafiek die al 
aan het eind van de negentiende eeuw was begonnen en die een hoogtepunt bereikte in de 
jaren twintig. De Ploeggrafiek had een heel eigen karakter. De Ploegkunstenaars namen de 
drukvorm namelijk mee in de prent. Voor hun houtsneden gebruikten ze het zachtere 
langshout, waardoor je in de afdruk de nerf kunt zien. Bij het etsen werden krasjes of 
beschadigingen of geoxideerde plekken meegenomen in de compositie. Een voorbeeld 
daarvan, in de tentoonstelling te zien, is het portret van Garmt Stuiveling, gemaakt door 
Jordens. De litho’s waren het wildst van allemaal. Geheel tegen de regelen der kunst werd de 
steenrand mee afgedrukt. Op een lithopers kan dat niet; de Ploegkunstenaars wreven de 
prenten dan ook met de hand af.”

Welk verhaal vertel je met ‘Capriolen in grafiek’?
“In de eerste plaats willen we de bezoekers het idee geven: dit is gewoon fantastisch werk! We 
laten een aantal toppers zien, zoals ‘Duivelsrad’ van Dijkstra, met die felgele spatten tegenover 
het donkere interieur van de kermistent. Verder tonen we, per techniek, prenten die Jan 
Wiegers in Zwitserland heeft gemaakt naast prenten die zijn gemaakt voordat de 
vernieuwende technieken echt waren doorgedrongen. Die hadden zeker kwaliteit, maar nog 
wel een totaal ander karakter. Dat verandert na Wiegers’ terugkeer heel snel. Stel, je zou een 
overzicht maken van de grafiek in Nederland in de jaren twintig, dan pik je het werk van De 
Ploeg er zo uit: in al zijn diversiteit is het zo fris en spontaan. De insteek van deze expositie is 
vooral: laten zien welke technische kennis en durf erbij kwamen kijken om tot deze 
ogenschijnlijk onbestudeerde prenten te komen.”

Heeft het Grafisch Centrum 
niet ook een band met 
De Ploeg?
“Eigenlijk wilden de Ploegkunstenaars 
al vanaf de oprichting een 
gezamenlijke werkplaats. Die hebben 
ze een paar keer gehad – denk aan de 
beroemde Rode Hel in het pakhuis van 
Werkman. Maar ze vonden dat altijd 
moeilijk vol te houden. In 1962 kregen 
ze eindelijk een gezamenlijke 
grafiekwerkplaats van de grond. Met 
het geven van cursussen probeerden 
ze de exploitatie rond te krijgen. Dat 
gaf alleen wel veel administratie, en 
daarom hebben ze het begin jaren 
zeventig uit handen gegeven en zo is 
het Grafisch Centrum ontstaan. Van 
verschillende Ploegleden zijn er 
persen in het Grafisch Centrum 
terechtgekomen die nog steeds 
worden gebruikt. Daaronder is de 
etspers die De Ploeg in 1921 heeft 
aangeschaft.”
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Hoe is de presentatie tot stand gekomen?
“Voor het begin van de tentoonstelling had ik al snel het idee van een eregalerij, met de grote 
topstukken. Monumentale werken bekijk je het prettigst als ze aan de wand hangen, dus in 
passe-partouts en ingelijst. Bij het tonen van kleiner werk in tafelvitrines sta je voor de keuze: 
toon je het blad in passe-partout of zoals het van de pers is gekomen? De mogelijkheid om 
prenten zonder passe-partout te tonen hadden we eerst niet serieus overwogen. 
Bruikleengevers vinden dat niet zomaar goed. Het Groninger Museum bijvoorbeeld bewaart 
alle prenten in passe-partouts. Maar ze gingen ermee akkoord! Ook onze andere 
bruikleengevers zijn heel toeschietelijk en coöperatief geweest. Bij de Stichting Johan Dijkstra 
hebben ze speciaal voor deze expositie een aantal bladen laten restaureren. Door prenten 
deels zonder passe-partout te tonen kunnen we meer prijsgeven van de technische kant en 
het maakproces.”

Regelmatig zijn er van een prent meerdere exemplaren beschikbaar. Hoe 
kies je dan?
“Het Groninger Museum heeft bijvoorbeeld twee afdrukken van Wiegers’ ets ‘Zondagmorgen’. 
Bij de eerste lag de nadruk meer op de voorstelling, bij de tweede was het karakter van de 
plaat meer zichtbaar en lag de nadruk in de afdruk meer op de sfeer. Die tweede vinden we het 
mooist en die is dan ook in de expositie te zien. 
Soms woog het verschil in conditie mee, de aanwezigheid van schade of de mate van 
verkleuring. Tegenwoordig snijden we de passe-partouts ruimer en dan zie je de verkleuring 
die in het oude, krappe passe-partout is ontstaan. Dit speelde bij een kleine houtsnede van 
Wiegers; de afdruk in de collectie Stichting Johan Dijkstra was minder sterk verkleurd dan die in 
een andere collectie. We verbloemen het trouwens niet altijd hoor; schade en verkleuring 
maken nu eenmaal onderdeel uit van de geschiedenis van de prenten. Af en toe konden we 
kiezen uit een afdruk met een opdracht aan een van de Ploegvrinden en een afdruk zonder dat 
soort interessante annotaties. Dat was natuurlijk niet zo moeilijk!  Dan heb je nog het 
verschijnsel van de nadruk. Daarbij is een drukplaat of blok later nog eens gebruikt. Van 
nadrukken weet je niet altijd zeker of ze door de kunstenaar zelf zijn gedrukt. Er kan in zo’n 
geval ook sprake zijn van een andere, meer commerciële intentie. Onze voorkeur had in die 
gevallen een afdruk uit de tijd zelf, vanwege de meer gewaagde omgang met het materiaal. 
Dat sluit ook het beste aan bij het doel van deze tentoonstelling: recht doen aan het grafisch 
experiment!” 

Fronique Oosterhof is algemeen directeur van GRID Grafisch Museum Groningen 

Welke kunstenaar heeft jou 
het meest verrast?
“Dan denk ik toch wel Jan Jordens. Hij 
was al, voordat Wiegers terugkwam 
uit Davos, het meest van alle 
Ploegleden met grafiek bezig. Het 
Groninger Museum heeft een 
geweldige collectie Ploeggrafiek waar 
we gelukkig heel veel van konden 
lenen. Daarin deed ik van Jordens’ 
werk een aantal prachtige vondsten. 
In een particuliere collectie trof ik 
vervolgens nog een adembenemende 
hoeveelheid en diversiteit aan prenten 
aan.”

Jan Jordens door Jan Wiegers

GRID Grafisch Museum 
Groningen
Sint Jansstraat 2
9712 JN Groningen
(050) 525 64 97
www.gridgroningen.nl 

Openingstijden
dinsdag tot en met zondag 
10:00 – 17:00 uur

http://www.gridgroningen.nl
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Agenda 

Het Alfabet van Vergeten Dingen
Openluchtmuseum Het Hoogeland Warffum
tot en met 4 november 

Aan de hand van het ABC vestigt Openluchtmuseum Het Hoogeland de aandacht op 26 oude 
gebruiksvoorwerpen, die vandaag de dag hun functie hebben verloren. Van de A voor 
Advocaatmaker tot de Z van Zand, Zeep en Soda: via de letters van het alfabet leren bezoekers 
door het gehele museum de betekenis en achtergrond van de objecten kennen. Bij het 
mysterieobject X moet men zelf zien te raden waarvoor het werd gebruikt. Aan het einde van 
het zomerseizoen wordt uit de goede inzendingen een winnaar getrokken en deze krijgt een 
museale verrassingsprijs.

Veendam in de Vaart, Varen onder de vlag van de Holland-Amerika Lijn
Veenkoloniaal Museum Veendam
Een tentoonstelling over de vier Holland Amerika Lijn schepen die onder de naam ‘Veendam’ in 
de vaart zijn geweest.
tot en met 7 oktober 

Eén van de schepen waaraan de tentoonstelling aandacht besteedt, werd in 1874 te water 
gelaten. De grootindustrieel Willem Albert Scholten, schatrijk geworden in de zetmeelindustrie, 
stapte in 1873 bij de oprichting van de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij 
(NASM) in met een bedrag van maar liefst 600.000 gulden. Hij verbond als voorwaarde aan zijn 
gulle gift dat het eerste schip dat in opdracht van de nieuwe rederij gebouwd zou worden, zijn 
naam zou krijgen. Op 19 november 1887 werd de W.A. Scholten in dichte mist overvaren door 
de Rosa Mary in de buurt van Dover en zonk binnen een kwartier. Een duikclub uit Dover heeft 
enkele jaren geleden naar het wrak gedoken en het uitvoerig gefotografeerd. Ook zijn er tal van 
artefacten boven water gehaald, die nog niet eerder in Nederland zijn tentoongesteld. Het 
Veenkoloniaal Museum heeft met de presentatie in de expositie ‘Veendam in de vaart’ de 
wereldprimeur.
Voor een uitgebreide beschrijving van deze tentoonstelling: veendam-in-de-vaart

 ‹ TERUG NAAR INHOUD

https://www.veenkoloniaalmuseum.nl/nl/in-het-museum/tentoonstellingen/veendam-in-de-vaart-1
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Nunc aut nunquam, Van Lodewijk van Nassau tot het                                     
Korps Commandotroepen
Museum Slag bij Heiligerlee
tot eind oktober te bezoeken op de bovenzaal van het Museum Slag bij Heiligerlee. 

In 2018 wordt herdacht dat de ‘slag bij Heiligerlee’ werd uitgevochten in mei 1568. In het kader 
van deze herdenking is in het gelijknamige museum de tentoonstelling ‘Nunc aut nunquam – 
van Lodewijk van Nassau tot het Korps Commandotroepen’ te zien. De tentoonstelling geeft 
een beeld van de veranderende praktijk van het krijgsbedrijf in de zestiende en zeventiende 
eeuw: van de soldaten, hun wapens en hun tactieken en stelt enkele hoofdrolspelers voor.
www.slagbijheiligerlee2018.nl en www.museaheiligerlee.nl

Rien Poortvliet, tussen koetsen en kabouters
Landgoed Nienoord Leek
tot en met 30 september

Museum Nienoord toont tientallen studies van paarden, koetsen en hippische evenementen 
van tekenaar en schilder Rien Poortvliet (1932-1995). Zoals op Prinsjesdag en bij het uitrijden 
met Friese aanspanning van de Amelandse Reddings Maatschappij. Voorts komen er veel 
schilderingen over het leven van de kabouter. Die worden omlijst met verfijnde miniaturen uit 
de eigen rijtuigcollectie.

Van graanschuur tot tichelwerk / Kloostermuseum Aduard en De Ploeg
Kloostermuseum Sint Bernardushof Aduard
tot 1 november

De tentoonstelling behandelt de geschiedenis van de voorwerken van het klooster Aduard, dat 
formeel tot 1594 bestond, maar al in 1580 grotendeels werd verwoest. Een voorwerk was een 
buitenbezitting van een klooster bestaande uit een of meer boerderijen, met soms honderden 
hectaren land. Het oudste voorwerk van het klooster Aduard was het Aduarder Voorwerk, in de 
nabijheid van het klooster, waarvan de plaats nog steeds terug te vinden is, getuige een bord 
langs het Van Starkenborghkanaal. Dit voorwerk was verbonden met een ander voorwerk, het 
Refugium in de stad Groningen, dat later het Aduarder Gasthuis werd. Om die verbinding tot 
stand te kunnen brengen werd een brug, de Steentil, gebouwd over het Aduarder Diep.
In het kader van 100 jaar De Ploeg hebben acht hedendaagse Ploegschilders, geïnspireerd door 
het schilderij van Johan Dijkstra uit 1924, hun persoonlijke impressie van deze Steentil 
geschilderd. Deze schilderijen zijn tegelijk met de tentoonstelling te bezichtigen.
www.kloostermuseumaduard.nl

‘Kunst op sporen’ 
Museum Wierdenland Ezinge
Hedendaagse Ploegleden hebben langs de fietsroute vanuit Ezinge naar Aduarderzijl en 
Feerwerd kunstwerken gemaakt die een eigentijdse kijk geven op het eeuwenoude landschap. 
De interpretaties, vastgelegd op doek, paneel of papier, zijn te zien op een expositie in Museum 
Wierdenland.
www.wierdenland.nl

 ‹ TERUG NAAR INHOUD

Ekke Kleima: 
Schapen op de waddendijk

http://www.museaheiligerlee.nl
http://kloostermuseumaduard.nl
http://www.wierdenland.nl
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Made in Groningen: stoelen van de meubelfabriek Huizinga
Noordelijk Scheepvaartmuseum Groningen
10 november 2018 tot en met 10 februari 2019 

De tentoonstelling gaat over de meubelfabrikant J.A. Huizinga (1861-1937) uit Groningen, 
waarbij de nadruk ligt op de stoel binnen zijn oeuvre. Ook is er aandacht voor de relatie van 
Huizinga met De Ploeg, een gegeven dat nauwelijks bekendheid geniet. De tentoonstelling is 
een samenwerking tussen het Noordelijk Scheepvaartmuseum en de Stichting Huizinga 
Meubel Nederland.

De Ploeg
Universiteitsbibliotheek
Van oudsher verzamelde de Universiteitsbibliotheek Groningen werk van De Ploeg, zich daarbij 
vooral concentrerend op drukwerk. Zo bezit zij een grote collectie boeken waarvoor 
Ploegkunstenaars het omslag ontwierpen. Verder is er veel losbladig grafisch werk aanwezig, 
ex librissen, manifesten, affiches en zelfs kalenders.

Expositie
Van 23 maart tot en met 1 september zijn in de UB Binnenstad aan de Broerstraat tientallen 
werken van De Ploeg te zien. In de vitrine bij de afdeling Bijzondere Collecties (trappenhuis, 
derde verdieping) worden boekomslagen getoond, ontworpen door Johan Dijkstra en Jan Altink.
Daarnaast in de tafelvitrines vooral oorspronkelijk werk zoals ex librissen, tijdschriften door De 
Ploeg uitgegeven, statuten, expositie-aankondigingen en tentoonstellingscatalogi.
In de koffiekamers op de 1e tot en met 4e verdieping van het gebouw zijn in een twintigtal 
vitrines kleinere deelcollecties te zien: boeken over jubilea en De Ploeg als geheel, boeken over 
afzonderlijke kunstenaars, en de relatie van De Ploeg met de Universiteit.

Peter de Grote Festival en De Ploeg
Het Peter de Grote Festival is het grootste kamermuziekfestival van Noord-Nederland met 
jaarlijks zo’n vijftig kamermuziekconcerten op karakteristieke locaties in Groningen, Friesland 
en Drenthe. Komende editie van het festival gaat het jubileum van De Ploeg niet onopgemerkt 
voorbij: op donderdag 26 juli vindt in het Coop Himmelb(l)au paviljoen in het Groninger 
Museum een concert plaats.

De Ploeg ‘hotspots’
Ook op straat gaat het Ploeg-jaar niet onopgemerkt voorbij. Op verschillende plekken worden 
komende tijd replica’s van kunstwerken van bekende Ploegleden onthuld. Met een speciale 
wandel- of fietsroute zijn ze uiteindelijk allemaal te bekijken. 
www.deploeg100jaar.nl
(Bron: Marketing Groningen overzicht activiteiten rond De Ploeg)

21 en 22 juli , 15 en 16 september– 100 jaar De Ploeg- weekend
Een heel weekend De Ploeg zien en beleven! Speciaal voor de weekenden 21 en 22 juli en 15 
en 16 september is een fiets (en auto-) route samengesteld die alle exposities en activiteiten in 
het kader van dit beroemde Groninger Kunstgenootschap aan elkaar verbinden. 
Kijk voor deelnemende musea en galerieën aan dit weekend en de route op: 
www.waddenland.groningen.nl/deploeg

https://www.deploeg100jaar.nl
http://www.waddenland.groningen.nl/deploeg
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